


Selecione o Município: *

Selecione a sigla do órgão / entidade.

Responsável pelo preenchimento: *

Nome do responsável pelo preenchimento do
formuário.

Cargo/Função *

Informe o seu cargo/função.

Email: *

Email do responsável pelo preenchimento.

Telefone �xo: *

Informe o telefone no seguinte formato:
(27)36361234

1.a. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de vacinação
quanto a acondicionamento, estrutura ou transporte dos imunobiológicos? *

1.b. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de
vacinação quanto a organização da �la para imunização do dia de acordo com o
número de pessoas que corresponde a um múltiplo da quantidade de doses por
ampola, conforme recomenda o Informe Técnico da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em
19/01/2021 (item 4.5 – Observações Importantes)? *

1.c. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de vacinação
quanto a procedimento a ser adotado no caso de falta de pessoas ao longo do dia,
conforme preconiza o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra
a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021 (item 4.5 –
Observações Importantes)? *

I. NORMATIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO

PESQUISA VACINAÇÃO COVID
Secretarias Municipais de Saúde
O objetivo principal deste questionário é coletar elementos
para a identi�cação dos principais riscos envolvidos na
execução do referido Plano de Vacinação contra COVID-19,
especi�camente nas Secretarias Municipais de Saúde, e,
assim, subsidiar a tomada de decisão acerca das possíveis
medidas voltadas a mitigar, evitar ou transferir tais riscos.

Selecione

(##)#########

Sim Não

Sim Não





1.d. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de
vacinação quanto a procedimento a ser adotado no caso de perda física por
quebra do frasco, falta de energia, falha do equipamento, validade vencida,
procedimento inadequado, falha de transporte, inutilização por transporte,
armazenamento irregular, extravio ou qualquer outro motivo, com registro
testemunhal e/ou fotográ�co? *

1.e. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de vacinação
quanto a transporte da vacina, controle dos efetivamente vacinados e registro das
doses aplicadas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações
- SIPNI (módulo Campanha de Vacinação COVID-19) ou outro quando a vacinação
for realizada fora dos postos de vacinação? *

1.f. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de vacinação
quanto a procedimento a ser adotado no caso de aplicação de vacinas em pessoas
fora do grupo prioritário ou com outro desvio de �nalidade? *

1.g. Existe norma de procedimento que determina e orienta os postos de vacinação
quanto a regulamentação municipal impedindo que o servidor que se recuse a
tomar a vacina continue atuando na área de saúde? *

2. Foi realizada capacitação dos pro�ssionais do município envolvidos na
campanha, conforme prevê o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a COVID-19 – 4ª edição (item 6.2.1)? *

3. Existe critério de distribuição das vacinas recebidas por posto de vacinação? *

4. Existe levantamento do número de pessoas de acordo com os grupos
prioritários e o mesmo está disponível? *

5. Existe o estoque de vacinas ainda não utilizadas no município? *

II. EXECUÇÃO DA VACINAÇÃO

Sim Não

Sim, com registro testemunhal e/ou
fotográ�co

Sim, sem registro testemunhal e/ou
fotográ�co

Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não



6. Houve parceria da Redes de Frio Municipais com Conselhos de Classe de
trabalhadores de saúde do seu território para vacinação?  *

7. Se sim, o(s) respectivo(s) Conselho(s) de Classe apresentou(ram) a listagem dos
pro�ssionais de saúde ativos da sua respectiva categoria que tenham idade acima
de 60 anos para receberem a imunização?  *

8. Se sim, houve controle se os vacinados eram pro�ssionais de saúde ativos, da
sua respectiva categoria e que tenham idade acima de 60 anos? *

9. O quantitativo de vacinas recebido e registrado no SIES está compatível com o
quantitativo dos estoques do município, após o registro das movimentações
realizadas? *

10. É realizado o monitoramento das ações locais programadas para realização da
campanha de vacinação para, se necessário, promover oportunamente o
redirecionamento das ações, conforme prevê o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 7) e o Plano
Operacional da Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Espírito Santo (item
11)? *

11. Caso tenha sido realizado o monitoramento das ações locais programadas, as
falhas identi�cadas se referem a: *

III. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

Sim Não

Sim Não

Sim e não foi identi�cado a vacinação de
pro�ssional fora dos critérios

Sim e foi identi�cado a vacinação de
pro�ssional fora dos critérios

Não

Sim Não

Não foi possível avaliar

Sim Não Não foi possível avaliar

Estratégia de comunicação para mobilização dos grupos prioritários na busca da adesão
à vacinação

Capacitações dos recursos humanos

Ausência de articulação com as instituições com potencial de apoio à campanha de
vacinação (Rede de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, setor da
educação, empresas públicas e privadas, sociedades cientí�cas e acadêmicas, Forças de
Segurança e Salvamento, entre outros)

Orientação quanto ao cronograma de execução das diferentes fases da vacinação,
segundo disponibilidade da vacina em cada fase de execução por população prioritária

Indisponibilidade de estratégias (números telefônicos, página web, redes sociais entre
outros) para agendamento da vacinação



12. É realizado uma conferência do saldo de estoque de vacinas não utilizadas de
acordo com a movimentação das mesmas? *

13. As informações das doses aplicadas são imediatamente registradas no Sistema
de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI (módulo Campanha
de Vacinação COVID-19), conforme prevê o Informe Técnico da Campanha Nacional
de Vacinação contra a Covid-19 (item 9.1), disponibilizado pelo Ministério da Saúde
em 19/01/2021, Art. 15 da Medida Provisória Nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, e §
1º, Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 2021?  *

14. No caso de utilização de sistema, são disponibilizados relatórios gerenciais? *

Desorganizar do serviço de vacinação, gerando aglomerações dos pro�ssionais e
indivíduos que serão vacinados nas unidades de saúde e/ou postos externos de
vacinação.

Ausência de alimentação do sistema de informação impossibilitando o monitoramento
do avanço da vacinação em cada etapa e nos grupos prioritários

Outras falhas

Sim Não

Sim

Não

Não registra no SIPNI, mas utiliza outro sistema

Sim Não Não foi possível avaliar

Enviar informações.


